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  لمتوافق الحركيمدخل 
 الحركية القدرات -1

 عمى عتماداإل مع الحركي حساساإلفي  باالستثمار الحركة في التحكم قدرة  تتطمب الحركية القدرات و الصفات 
 حول قائما يزال ال والنقاش الجدل نأ لىإ خيون يعرب شارأ فقد التحكم ضلغر  المحيطي و المركزي العصبي الجياز
 نإف وعموما المجال ىذا في عميقة دراسات نخريآو  لفميشمان نا  و  البدنية، القدراتو  الحركية القدرات تصنيف و تحديد

 لمعضلت الفسمجية الحالة عمى تعتمد العضلتو  المرونة فمثلً  الفيسيولوجية بالحالة وثيقا ارتباطا ترتبط البدنية القدرات
 تصنيف تحت القابميات بعض كالييو وضح قدو  والتنفسي، الدوري لمجيازين الوظيفية الكفاية عمى يعتمد والتحمل
( ،المرونة ،التحمل القوة السرعة،) القدرات ىذه من و لوجيةيو الفيس كفايةال عمى العتمادىا الحركية القابميات وأ القدرات

 التوازن،)  حددىا فقط الحركية القدرات صنف تحت كالييو وضعيا التي عله،أ الييا شرناأ التي خرىاأل القدرات ماأ
 .(الرشاقة الحركة، دقة االنسيابية، التوافق،

 
 التوافق الحركي:  -2

"قدرة الفرد عمي تحريك مجموعتين عضميتين مختمفتين أو أكثر في اتجاىين مختمفين في  يعني التوافق الحركي -
 .وقت واحد

 .قدرة الفرد عمى التحكم في عضلت جسمو مجتمعة أو مفردة حسب متطمبات النشاط أو ىو  -
جزاء أي التوفيق بين أ ,لى اخرإيبيا وىذا الترتيب يختمف من عمم شياء وتبو أناىدة الدليمي ترتيب عدة  وعرفتو

و سمسمة أذا كانت متكررة إخرى أو بينيا وبين حركات أذا كانت حركة وحيدة إداء األ االحركة التي يتكون مني
 . حركية

تجاه معين و لمسافة محدودة و يتم ذلك عند ىو حفظ توازن الجسم بالشكل الصحيح و توزيع أجزاءه ضمن ا
  . اتقان الحركة

باالستناد عمى مساحة صغيرة و بنفس الوقت يستطيع حفظ  المختمفةيتميز االنسان بقدرتو عمى أداء الحركات 
 . توازنو

 فيوقت واحد و  فيجزاء ركة , لذا يجب تنظيم حركة ىذه األن جسم االنسان يتكون من عدة زوايا متحإ
عمل أجزاء  فين أداء الحركات المعقدة بيذا الشكل غير ممكن ليذا يجب التوافق إو  مختمف المفاصل,

 . المركزي العصبيالجياز 
مركز الثقل العام لمجسم و ممكن أن يجعمو غير متوازن و ليذا يقوم  ن تغيير وضع الجسم بسبب الحركة يغيرإ

 . عمى التوازن لممحافظةالعضلت األخرى داء الحركات بتوجيو عمل أعند  العصبيالجياز 
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يتم بشكل مستقل عن بقية عضلت الجسم بل تساىم جميع عضلت الجسم ولكن  ي عضمو الأن تقمص إ
ي مفصل في الطرف العموي ترافقو حركات في أداء حركة الثني في أ, فعند مختمفةيكون اشتراكيا بنسب 

 االطراف السفمى وذلك من اجل حفظ الوضع لمجزء المتحرك في االطراف العميا وكذلك في الباسطةالعضلت 
قشرة الدماغ و خاصة الجزء  ففي المركزي العصبينشاط الجياز  فيمن الوظائف الميمة  الحركين االداء إ

ورغم ( و منطقة األجيزة الحسية األماميأداء الحركات )الفص  فيالمسؤول عن تطور المستقبلت المشاركة 
يتم بدرجة عالية من الدقة ,وان مرونة عمل  الحركيل ىذه األجيزة فآن التوافق في العمل عم فيالتعقيدات 
 أيحالة اصابة  فيأجيزتو و استمرارىا بالعمل و  في الوظيفيتتم من خلل مرونة االداء  العصبيالجياز 

 . جزء منو تقوم االجيزة االخرى بتعويض الوظائف المفقودة و توجيو حركة الجسم
عند اداء الحركات والميارات  اليوميةفق الحركي ميم لنمو الطفل حركيا ويحتاج الى التوافق في حياتو والتوا

مثل المشي الركض القفز الحجل وتقدير المسافات وغيرىا ,الن افتقار الطفل لصفة التوافق الحركي يودي الى 
ومن الضروري ان نعرف ان تطور  ارتباكو وعدم كفاءتو وزيادة فرص اصابتو وذلك لضعف قدراتو التوافقية

 التوافق يحسن من درجة االداء الحركي وتقل تبعا لذلك الحركات الغير ضرورية 
ويرتبط التوافق الحركي بإمكانية الجياز الحركي والجياز العصبي المركزي والذي يتم فيو عممية فيم واستيعاب 

دراك الحركة أو البرنامج الحركي فالجياز العصبي ىو المركز األساسي لمتوافق ألنو ينظم الجيد من  وتحميل وا 
كما يرتبط التوافق  خلل تنظيم عمل القوة المسمطة من قبل العضلت لكي تتطابق مع الميارة المراد أدائيا،

الحركي بعمل األجيزة الداخمية ومدى قدرتيا عمى تنظيم وتنسيق الجيد المبذول طبقًا لميدف من خلل بناء 
ولذلك فأن تعمم الحركات يكون بدرجات  وغيرىا،…والحركية كالقوة والسرعة والمطاولة والرشاقة الصفات البدنية

مختمفة وان عمميات التوافق الحركي ليست متساوية بين اإلفراد نتيجة اختلف القدرات والصفات البدنية 
 والحركية بين المتعممـين أو اللعبين
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 تصنيفات وأهمية التوافق الحركي

  :انواع التوافق الحركي -1
 التوافق العام:  -1-1

وهو قدرة المتعمم أو الالعب عمى االستجابة لمختمف المهارات الحركية بصرف النظر عن خصائص المعبة ويعد 
  .كضرورة لممارسة النشاط كما يمثل األساس األول لتطوير التوافق الخاص

 الخاص:التوافق  -1-2

وهو قدرة المتعمم أو الالعب عمي االستجابة لخصائص المهارات الحركية لمنشاط الممارس والذي يعكس مقدرة الالعب  
 .عمي األداء بفاعمية خالل التدريب والمنافسات

 : سم جميعا وتوافق االطرافجالتوافق الحركي بين اعضاء ال -1-3
يشارك فيه الجسم كمه , اما توافق االطراف فانه يستخدم في الحركات التي هذا النوع من التوافق يحدد بالتوافق الذي 

 . تتطمب مشاركة الرجمين فقط او اليدين فقط او الرجمين واليدين معا
 (:و) الذراعين _ العين (توافق )الرجمين _ العين -1-4

 القدرة الحركية العامة, والنوعان هما التوافق الحركي هنا بالنوعين المذين يعدهما احدى مكونات (Clarke) يحدد كالرك
: 
 .توافق الرجمين _ العين -
 . توافق الذراعين _العين  -
 

 الحركي  أهمية التوافق -2
 أهمية التوافق العام -2-1

يؤدي التوافق العضمي العصبي دورًا أساسيًا فعااًل في مختمف حركات اإلنسان لذلك فإن الحاجة إلى التوافق تكون 
ننا نجد بجانب دقة االستيمهمة في أداء  تية من حاسة الشعور عاب الحركي بواسطة المعمومات اآلالمهارات الرياضية وا 

من الحواس األخرى ومن ضمنها حاسة النظر ولذلك تزداد وتتحسن حاسة النظر فيما  تيةاآلالعضمي وأيضًا المعمومات 
ة عن طريق النظر . ويعتبر التوافق بين العين يخص الوضع وأجزاء الحركة وكذلك وضع الخصم ووضع الكرة المراقب

شارات العصبية خالل األداء يكون هناك انتقال لالواليد والرجل أكثر العوامل أهمية بالنسبة ألداء الرياضي حيث أنه 
أو بين الجهازين العصبي والعضمي ولذلك فان جميع الحركات التي يقوم بها الفرد سواء كانت الحركات العادية اليومية 

  .والجهاز العضمي الجهاز العصبيحركات ترتبط بمجال األداء الرياضي انما تتطمب قدر من التوافق بين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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 بالنسبة لأللعاب الرياضيةأهمية التوافق  -2-2

 يساعد عمى أداء الحركات الفنية والخططية -
 ويساعد أيضا في تجنب األخطاء المتوقعة التي يقع فيها المتدرب -
 يساعد عمى أداء الحركات الصعبة والسريعة بدرجات مختمفة -
والترمبولين التي تحتاج حركة جسم   ضروري في بعض الرياضات التي تتطمب التحكم في الحركة كألعاب الوثب -

 .المتدرب في الهواء
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 مكونات التوافق الحركي والعوامل المؤثرة عميه 

 مكونات القدرات التوافقية -1

غالبًا ما نسمع كممة الرشاقة تستعمل كبديل لمتوافق الحركي او صفة الدقة او التوازن ليشمموا بيا جميع مكونات القدرات 
في االنجاز الرياضي ،واغمب  ألىميتياالتوافقية ، وانا باعتقادي ان ىذا االمر ىو عممية تحجيم وتيميش وعدم ادراك 

( لذا يجب تفصيل ةالتوافقيالدراسات اثبتت انيا العمود الثالث في القدرات الحركية )القدرات البدنية ، المرونة ، القدرات 
 :مكونات القدرات التوافقية وكما يمي

 القدرة عمى تقدير الوضع -1-1

نسبة الى االشياء االخرى المتحركة )حركة الخصم ,حركة ىي قدرة الرياضي عمى تحديد وضع حركة جسمو بالمكان 
  . (....الكرة, حركة الزميل

 القدرة عمى الربط الحركي -1-2

ىي قدرة الرياضي عمى تنسيق حركاتو الجزئية مع بعضيا البعض مكانًا وزمانًا وحركة واداء ىذا التناسق عند مجابيتو 
لربط الحركي ايضا في قدرة الرياضي عمى ربط الميارات الفنية وتظير القدرة عمى ا لألداءلمخصم او عند استخدامو 

 .المختمفة مع بعضيا البعض بشكل مباشر او متتالي مثل التنطيط او استالم الكرة او تمرير الكرة او تصويب الكرة

 القدرة عمى بذل الجهد المناسب -1-3

ومجرى قوتيا وزمانيا ومكانيا والتنويع بيا  ىي قدرة الرياضي عمى تنسيق تصرفاتو بدقة عالية من االحساس بيا داخميا
  .حسبما يقتضي الموقف مثل تمرير الكرة وتحديد سرعتيا وقوتيا في التصويب او التمرير

 القدرة عمى التوازن -1-4

ىي قدرة الرياضي عمى المحافظة عمى وضع كامل جسمو بوضع معين حتى في الحاالت الصعبة او استعادة توازن 
 .طرأ عمى توازنو مثل طيران الالعب في اليواء وتعرضو لممزاحمة اضطرابما يمكن بعد  بأسرعجسمو 

 القدرة عمى االيقاع الحركي -1-5

 , وىي قدرة الرياضي عمى ايجاد واستيعاب وتخزين مراحل اداء المجرى الحركي في الوقت المناسب والحركة المناسبة
 .في كرة اليد او كرة السمة ةالتقريبيع في ادائيا مثل اخذ الخطوات وقدرتو عمى استدعاء ىذه المراحل المختزنة والتنوي
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 القدرة عمى االستجابة السريعة -1-6

شارة مختارة نتيجة إلمحددة مسبقًا او  إلشارةىي القدرة عمى القيام بالتصرف اليادف بشكل سريع وصحيح استجابة 
حركات التجنب في الفعاليات القتالية, االنطالق في عاب الكرة , أللمموقف مثل اليجوم المعاكس في لتغير مفاجئ 

 .مسابقات الجري

 القدرة عمى التكيف مع االوضاع المتغيرة -1-7

برنامج التصرف المتوقع( عمى ان يتم ذلك بسرعة وبشكل ىادف بما )و ىي قدرة الرياضي عمى تغير التصرف الذي بدئ
 (.المنازالت الفردية يناسب الموقف المتغير )العاب الكرات،

  : العوامل التي تؤثر عمى التوافق الحركي -2
 : قدرة الفرد لمسيطرة عمى عمل الجهاز الحركي لمجسم -2-1

ىناك العديد من المفاصل المتعددة التي تتحرك بجميع االتجاىات ، والسيطرة الحركية عمى عمل ىذه المفاصل كما في 
  . التوافق الحركيرمي الرمح والثقل والقرص وحركات الجمباز يؤدي إلى نجاح 

  : قصر ذراع القوة لعضالت الجسم  -2-2
إن قصر ذراع القوه يؤدي إلى خدمة سرعة الحركة ، وىذا يؤدي عند األداء الحركي إلى تسرع الحركة بصورة كبيرة 

 وة الحركةية عند األداء لمسيطرة عمى سرعة وقانيكغير مرغوب فييا ، لذا يجب األخذ بنظر االعتبار ىذه الظاىرة الميك
 :قاعدة االرتكاز  -2-3

ليا دور في نجاح التوافق الحركي عند األداء ، فيناك أوضاع يمر بيا الجسم إثناء الحركة تؤثر سمبيًا عمى مركز ثقل 
 الجسم مما يؤدي إلى فشل الحركة إذا لم نستطيع تصميح الوضع 

 : العوامل الخارجية -2-4
، لذا وجميعيا تؤثر في األداء الحركيوقوى االحتكاك ومقاومة اليواء والماء ،  مثل الجاذبية األرضية والتصور الذاتي

  . ثقال والسباحةل التوافق الحركي كما في رفع األعمى الرياضي التغمب عمى ىذه القوى عند األداء من خال
  : السيطرة عمى عمل األربطة والعضالت -2-5

بأن تتحرك  لألطراففق في األداء الحركي بعض األحيان ألنيا تسمح إن مطاطية األربطة والعضالت تزيد تعقيد التوا
 . بعد من تمك المسموح بيا ضمن نطاق مجال الحركةأإلى حدود 
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 لجهاز العصبي العضميعالقة التوافق با 
 الجهاز الحركي: -1

 .المفاصؿترتبط ببعضيا عف طريؽ  عظاـمجموعة  اإلنسافالييكؿ العظمي عند  الجهاز العظمي )الهيكل(: -1-1
عظمة  باستثناء العظاـ  022عظمة، وينخفض ىذا العدد إلى  072عند الوالدة عمى  الطفؿتتكوف عظاـ 

بعد التحاـ بعض في سف البموغ  -والعظميف السمسمانييف في القدـ واليد  الصغيرة الموجودة في األذف الوسطى
تختمؼ اشكاليا وابعادىا ويمكف لمعدد أف يختمؼ مف إنساف  عظمة 022العظاـ ببعضيا واإلنساف البالغ يشمؿ 

 .إلى آخر حسب عدد العظاـ الصغيرة التي تمتحـ سوًيا
ىو أحد أجيزة الجسـ الرئيسية التي ليا دوٌر أساسٌي في  (Muscular System :الجياز العضمي الجهاز العضمي -1-0

وظائؼ الجسـ المختمفة وأىميا الحركة، وتمتمؾ العضالت خاصّيًة فريدًة عف باقي أنسجة الجسـ؛ إذ أّنيا قادرٌة عمى 
ت متصمٌة بالعظاـ أو األوعية الدموية االنقباض واالنبساط لُتحّرؾ معيا أجزاء الجسـ المّتصمة بيا، فالعضال

واألعضاء الداخمية، وُيمكف القوؿ إّف العضالت مسؤولة عف كؿ الحركات التي يقوـ بيا الجسـ وذلؾ عند انقباض 
  العضمة وانبساطيا، إضافًة لبعض الوظائؼ األخرى الميمة في الجسـ

 :واألجربة األربطةو  المفاصل -1-3

ىي التي تربط العظاـ الفردية حيث توجد في مكاف التقاء عظمتيف أو أكثر، وتسمح لمعظاـ  المفاصل -1-2-1
حركة التي يسمح بيا المفصؿ أو بالتحرؾ ضد بعضيا البعض إلحداث الحركة. يمكف تصنيؼ المفاصؿ حسب نوع ال

 أشكاؿ أجزائو؛ ىناؾ نوعاف مف المفاصؿ: 

والذي يتـ  السائؿ الزالليالمفاصؿ الزاللية ىي المحتوية عمى  مفاصؿ زليمية والتي تسمح بالتنقالت الواسعة، -
داخؿ كبسولة  إنتاجو بواسطة األغشية الزاللية. ىذا السائؿ يقمؿ مف االحتكاؾ بيف األسطح الُمرتكزة، ويوجد

 .متصمة بالمفصؿ عف طريؽ نسيجيا المشدود
 اصؿ الميفية التي تسمح بحركة ضئيمة أو ال تسمح بالحركة ألنيا ليفية في األساس. فالم -

ىو مجموعة صغيرة )شريط( مف األلياؼ الميفية المرنة والبيضاء الكثيفة التي تربط نيايات الرباط  األربطة -1-3-2
وتُقّيد االنثناء  .معظـ األربطة تحّد مف الخمع وتمنع بعض الحركات التي قد تسبب الكسور .العظاـ مًعا لتشكؿ مفصاًل 

ضغط مما يجعميا عرضة لمتمزُّؽ فيصبح المفصؿ الُمفرط والتمديد الُمفرط. وألنيا مرنة فيي تتمدد بشكؿ كبير تحت ال
 .غير مستقر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D8%A9
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ممموء بكمية صغيرة مف ، بالغشاء الزالليالجراب ىو كيس مف النسيج األبيض الميفي الُمبّطف  األجربة -1-3-3
السائؿ. يمكف أف يتكوف الجراب أيًضا مف غشاء زاللي ممتد خارج كبسولة مفصؿ. يعمؿ كوسادة بيف العظاـ واألوتار، 

بالسائؿ الزاللي ويوجد تقريًبا حوؿ كؿ مفصؿ رئيسي في الجسـ. التياب ىذه األكياس  يمتمئوالعضالت حوؿ المفصؿ، 
ًماأو  ألًمامسبًبا يقمؿ حركة المفصؿ   .تورُّ

 الجهاز العصبي -2

 يمكف تقسيـ الجياز العصبّي إلى منطقتيف رئيستيف:

يشتمؿ عمى الدماغ والحبؿ  (CNS) أو اختصاًرا  central nervous system الجهاز العصبّي المركزيّ   -0-1
موجود في التجويؼ  يوجد الدماغ داخؿ التجويؼ القحفّي الموجود في الجمجمة، أّما الحبؿ الشوكي فيو الشوكّي،

 .الِفْقِرّي داخؿ العمود الفقري، والقوؿ أف الجياز العصبّي المركزّي ىو ما يوجد في ىذيف التجويفيف
الدماغ  ىو ما يوجد خارج (PNS) أو اختصاًرا peripheral nervous system الجهاز العصبّي الطرفيّ  -2-2

فيو قميؿ مف التبسيط، ، ىناؾ بعض  الطرفيّ صبّي فيشتمؿ عمى كّؿ ما عدا ذلؾ أف الجياز الع والحبؿ الشوكي
 ألنو مكّونات الجياز العصبّي الطرفّي موجودة داخؿ التجويؼ القحفي أو داخؿ التجويؼ الفقرّي. لكّنو ُسمي باسمو ىذا
ذا ما أخذنا جوانب الجياز العصبّي الم ختمفة، موجود في المكاف الطرفّي، أي أنو موجود بعد الدماغ والحبؿ الشوكي. وا 

                                         .فإف الخّط الفاصؿ بيف المركزّي والطرفّي ليس بالضرورة أمًرا شاماًل 
 
 التوافق العصبي العضمي بين األلياف العضمية -3

يظير التوافؽ العصبي العضمي بيف األلياؼ العضمية في شكؿ تحسيف قدرة الرياضي عمى إنتاج القوة العضمية 
بمستويات مختمفة تبعًا لمقدار القوة المطموبة لألداء، وفي نفس الوقت أيضًا قدرة الرياضي عمى تعبئة أكبر عدد ممكف 

مف األلياؼ العضمية إلنتاج أقصى مستوى ممكف لمقوة العضمية، وتختمؼ الوحدات الحركية المسيطرة عمى عمؿ 
الة العضالت الصغيرة التي تتطمب قدرًا مف دقة األداء ودقة ففي ح .األلياؼ العضمية تبعًا لمتطمبات العمؿ العضمي

ألؼ وحدة حركية ( لزيادة السيطرة  3 – 0التوافؽ، فإف ىذا التوافؽ يحتاج إلى عدد كبير مف الوحدات الحركية ) 
( 02 – 02 إلى 12 – 8العصبية، إاّل أف عدد األلياؼ العضمية في كؿ وحدة حركية يعتبر قمياًل، إذ يتراوح ما بيف ) 
مرات مقارنة بعدد  (3 – 0ليفة عضمية، وعمى العكس مف ذلؾ فإف عدد الوحدات الحركية لمعضالت الكبيرة يقؿ عف ) 

إاّل إف عدد األلياؼ العضمية التابعة لكؿ وحدة حركية يزداد بشكؿ كبير، إذ تتراوح  . الوحدات في العضالت الصغيرة
( ليفة عضمية في كؿ وحدة حركية، ونظرًا لمتبايف الواضح في  0222 – 1222إلى  1022 – 122ما بيف ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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اختالؼ عدد األلياؼ العضمية في الوحدات الحركية لمعضالت الصغيرة والكبيرة فإف مستوى القوة الناتجة يتراوح ما بيف 
عمؿ العضمي مف بضعة مممي نيوتف إلى عّدة نيوتف ( ، ويرتبط تنفيذ أي حركة بمدى مشاركة الوحدات الحركية في ال )

حيث عدد الوحدات الحركية ووحدة توقيت عمميا، وكمما زادت الوحدات المشاركة في االنقباض زاد مستوى القوة 
تشارؾ الوحدات الحركية في االنقباض العضمي تبعًا لمقدار المقاومة التي تواجييا العضمة، ففي حالة قمة  .العضمية

لياؼ عضمية أقؿ، وفي حالة زيادة المقاومة تزداد مشاركة الوحدات الحركية، المقاومة، وتعمؿ وحدات حركية أقؿ ذات أ
ومف ثـ األلياؼ العضمية في إنتاج القوة الالزمة لمواجية المقاومة أو التغمب عمييا، وبذلؾ تتـ مشاركة األلياؼ 

بالعمؿ، وكمما زادت سرعة العضمية تبعًا لشدة التحمؿ، ففي حالة السباحة البطيئة تقوـ األلياؼ العضمية البطيئة 
السباحة تزداد نسبة مساىمة األلياؼ السريعة ) أ( ، وعندما يكوف األداء بالسرعة القصوى تشارؾ األلياؼ العضمية ) أ، 

وترجع قدرة اإلنساف عمى تجنيد األلياؼ العضمية لممشاركة في االنقباض العضمي إلػى عامؿ التدريب،  .ب( بالعمؿ
% ( مف األلياؼ العضمية لتسيـ في االنقباض العضمي، أما الشخص 90 - 80ع تجنيد حوالي )فالفرد المدرب يستطي

 – 32%( األلياؼ العضمية، وعند أداء عمؿ عضمي بشدة )  22 – 00غير المدرب ال يستطيع تجنيد أكثر مف) 
رة كبيرة نظرًا لعدـ زيادة مف الوحدات الحركية، ففي ىذه الحالة تكوف نسبة مشاركة الوحدات الحركية الصغي ( % 40

القوة العضمية، ولذلؾ يسيؿ في ىذه الحالة التحكـ العضمي في األداء بدرجة عالية مف التوافؽ، إاّل إف ىذه الميزة تقؿ 
كمما زادت شدة الحمؿ، نظرًا لزيادة نسبة مشاركة الوحدات الحركية الكبيرة األقؿ قدرة عمى خمؽ التوافؽ والتحكـ 

ـ مف زيادة قدرة الجياز العصبي لمرياضي عمى تعبئة أكبر عدد ممكف مف األلياؼ العضمية لممشاركة وبالرغ .الحركي
في االنقباض، إاّل إف ىناؾ جزء مف األلياؼ العضمية ال يشارؾ في االنقباض العضمي، ويطمؽ عمى القوة التي تنتج 

% ( لدى الرياضييف، بينما تبمغ نسبة  10 – 12)  القوة االحتياطية ( وىي تبمغ نسبة)بناًء عمى انقباض ىذه األلياؼ 
، وىذه األلياؼ العضمية غير المشاركة في العمؿ يمكف استثارتيا  02 – 32أكبر لدى غير الرياضييف، إذ تصؿ إلى 

 .لممشاركة في االنقباض العضمي إذا ما استخدمت طريقة التنبيو الكيربائي لتنمية القوة العضمية
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  التوافق الحركيوأنظمة نظريات  
  :حيث تشمل ىذه النظرية عمى عدة مراحل، وىي :نظرية القيمة الحركية -1
حيث يقصد بيا أنيا مراقبة اإلنجاز والتفوق العالي وتطوره في مراحل التعمم الرياضي  المرحمة المعرفية: -1-1

لمميارات الحركية، حيث أنو يتطمب معرفة عمميات التعمم الرياضي وربطيا مع بعضيا البعض، كما يعتبر التوافق 
  .والتنظيم الحركي جزء ميم من اإلنجاز الحركي لمميارة

صد بيا أنو بداية بناء البرامج الحركية التي تتضمن إنجاز متطمبات الحركة حيث يق المرحمة الحركية: -1-2
والتطور يكون سريعًا، كما أن من خالل ىذه المرحمة تبدأ ثقة الالعب بالتطور والوصول إلى مستوى عالي في 

  .تأدية الحركة، باإلضافة إلى أنو خالل ىذه المرحمة يتم حل الكثير من المشاكل التي تحدث
حيث تشمل ىذه المرحمة عمى عدة عوامل تساعد عمى تحقيق اإلنجاز الرياضي، وأىم  المرحمة المستقمة: -1-3

 تمك العوامل: 
 .الواجب الحركي يكون بشكل آلي -
 .البرنامج الحركي يتطور بصورة ثابتة  -
 السيطرة عمى األداء الحركي لفترة طويمة من الزمن  -
 ضحةالتوصيات واضحة والمعمومات الرياضية وا  -
  .التوقع المسبق لمحركات الرياضية -

  :حيث تشمل ىذه النظرية عمى عدة نظم وأىم تمك النظم :نظرية نظام الدوائر -2

حيث يتم في ىذا النظم تخزين المعمومات والمعارف المالءمة لألداء الحركي من  نظم التوافق البسيط: -2-1
تكرار األداء، حيث تأتي ىذه المعمومات من خالل العرض والشرح والتوضيح وتصحيح األخطاء بواسطة المدرب 

ذلك لموصول إلى و , الرياضي، أما بالنسبة إلى الحركات التي تتطمب تكنيك عالي يتم االستعانة باألفالم والصور
حيث يتم تخزين الحركة في ذاكرة الالعب الرياضي من بداية حدوثيا إلى نياية حدوثيا، عن  .المستويات العالية

طريق الحفظ والممارسة والتخزين، حيث يبدأ التخزين عن طريق تولد شعور حركي والذي يحفظ من خالل الشكل 
الحركة من خالل بناؤىا ووزنيا وثقميا الحركي مع أشكال وضع المطموب، ثم بعد ذلك التدرج بالشرح المفصل عن 

كما يستطيع المدرس الرياضي مالحظة استجابة الالعب المتعمم لمتكرار،  .الجسم، مع توضيح كيفية ضبط الجسم
خاصة إذا كان قادرًا أن ُيفّرق بين ما يجب ممارستو وما بين ال يجب ممارستو، باإلضافة إلى التوافق البسيط 

 .تطمب من الالعب مستوى معين من الفيم والتحميل، خاصًة في تدريب المستويات العاليةي
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 كما يوجد عدة أمور ليذا النظم وأىميا:

إّن األداء ناقص وفيو قصور حركي واضح، حيث يستخدم فيو الالعب مجاميع عضمية كبيرة ليس ليا أثر        
أو أقل حسب ما تحتاجو العضالت، وظيور عالمات تدل لخدمة الحركة، حيث يحدث لالعب استثارات أكبر 

عمى تعب بسبب األداء غير المتوازن مع الواجب الحركي المطموب، باإلضافة إلى عدم الوضوح والتركيز واإلدراك 
  .لمحركة

حيث يعتمد ىذا النظم عمى تجميع المعمومات عن طريق ممارسة الواجب الحركي بشكل  نظام المقارنة: -2-2
فعمي مع مقارنتو بنموذج األداء الحركي، وعندىا يتم مالحظة الفرق بين النموذج ومالحظة األخطاء التي يجب 

درب الرياضي، أما تصحيحيا، حيث أن الالعب الرياضي المبتدأ يستمم الفروقات من قبل المدرس الرياضي أو الم
ففي التوافق يستوعب الالعب التصور الرياضي  .الالعب الرياضي المتقدم يستمميا من قبل المراقبة الذاتية

الداخمي، حيث كمما استوعب الالعب المتعمم كمما زاد شعوره الحركي وانتظمت العممية التوافقية لمحصول عمى 
اضي واسترجاع الفرد الرياضي المتعمم ألثر أداءه مقارنة بين النتيجة تطور لمقابميات الحركية، كما يعد األداء الري

التي حققيا وبين اليدف المبيت في دماغو، حيث عن طريق المقارنة بين الحالتين يبدأ المتعمم الرياضي بتحديد 
  .الفروق بين األداءين، فإن المتعمم الرياضي يستطيع أن يحدد األداء الخاطئ والصحيح

وىو نظام يعتمد عمى نظام المقارنة الرياضية، حيث يصاحب عممية  تحميل المعارف الرياضية:نظام  -2-3
المقارنة تحميل المعارف الرياضية؛ أي بمعنى تحديد المعارف الخاطئة بشكل نيائي ثم استبعدىا، وتثبيت المعارف 

 الصحيحة الجديدة، كما يوجد مميزات ليذا النظام، وأىميا: 

 .ليدف ويبدأ إدراك الصورة ذىنياً ية تكون قريبة من ااالستجابة الحرك -
 تخزين المعمومات الصحيحة فقط وليس الخاطئة -

كمال اليدف في العقل قبل األداء، حيث يعد أعمى  نظام التصرف الحركي: -2-4 وىو مرادف لمتوقع الحركي وا 
مراحل األداء الحركي، إذ يتصرف الالعب بالمعارف الكثيرة حول الحركة الممارسة؛ أي بمعنى أن الالعب 

ثبات  اكما يوجد عدة مميزات ليذا النظم، أىمي .يتصرف الحركة بوقت مسبق وثم يتصرف عمى أساس ىذا التوقع
في المسار الحركي والوصول إلى أعمى مراحل األداء، كما أن لمتوقع الحركي دور أساسي في ىذا النظام، حيث 

 .ترسم برامج حركية لمخداع والمراوغة والكشف عن البرامج الحركية في األلعاب الفردية واأللعاب الجماعية
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  :وىيحيث تشمل ىذه النظرية عمى عدة مراحل   :نظرية المسارات -2

وىي ممارسة الحركات الرياضية بشكل أولي مبدئي، والذي يتعمم فيو  المرحمة األولى )التوافق الخام(: -3-1
الفرد سير الحركة بشكل أساسي، حيث أن الحركة األولية تتأثر بالمراكز العصبية؛ أي بمعنى أنيا تثير خاليا 
عصبية أكثر ما يحتاجو حل الواجب الحركي، فإن ىذا يسبب وجود حركات مصاحبة زائدة وعمل إضافي، 

عضمة، فعند إدراك الحركة األولية  011ففي جسم الالعب ما يقارب  .لي يزداد المجيود العضمي لالعبوبالتا
يستعمل الالعب عضالت جديدة، وبذلك تكون القوة المبذولة أكبر والحركة أقل؛ وذلك ألن قوة الدافع الرياضي 

 :ت ليذا النظم، أىمياالتي تأتي من الدماغ تكون أكبر من الحجم المطموب، كما يوجد عدة مميزا

 .ال تتوازن مصروف القوة والجيد مع متطمبات الميارة الرياضية  -
 .اإلحساس بالتعب المبكر نتيجة لمعمل العضمي الكبير التي تشترك منو عضالت ليس ليا عالقة بالعمل  -

وىي عبارة عن تنظيم عمل القوة الداخمية لتنسجم مع القوة الخارجية  المرحمة الثانية )التوافق الدقيق(: -3-2
فتظير فييا الحركات الزائدة، وليذا يصبح التوفق والتنظيم ينسجم بشكل يحقق التفوق بشكل كبير، كما أن 
االقتصاد بالجيد وانسجام الحركة يتم عن طريق التدريب النموذجي الصحيح، حيث يجب تصحيح األخطاء 

دة في الحركة من خالل التحميل الحركي في المستويات العالية وعن طريق المدرب الرياضي والمدرس الذي الموجو 
 :جد عدة مميزات ليذا النظم، أىمياكما يو  .يستطيع كشف األخطاء

 .تتطور الميارة الرياضية نتيجة الشعور بالتقصير حيث يتولد ترابط الحركة مع األداء -
 .عمم أقسام الحركة والنقل الحركي وتعمم االنسيابية في الحركةترتيب الميارة بحيث يتم ت -
 .تطور التوقع الحركي وتحول االنتباه إلى الواجب الحركي -
 . تطور الميارة عن طريق الشرح أو التوضيح أو العرض -

حيث يعني الشعور العضمي بالميارة واستعمال أقسام الحركة الرياضية  المرحمة الثالثة )ثبات المهارة(: -3-3
ليدف تحقيق اليدف، كما تعني أيضًا الثقة العالية بالنفس عمى ممارسة الميارة تحت ظروف وعوامل متغيرة، كما 

اضية، يعني الثبات الوصول بالحركة إلى أقصى درجات التكتيك التي تؤىل الالعب لمدخول في المنافسات الري
حيث أن الالعب الرياضي يتصرف بالحركة وفق قانون المعبة، ونسبًة إلى ذلك تكون قوة الالعب المالحظ قوية 

 .وذو صفة تفكيرية عالية
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 ي:ومن طرائق أو أساليب تطوير التوافق الحركي ه  
  .البدء العادي من أوضاع مختمفة كأداء لمتدريب  -
  .أداء الميارات بالطرف العكسي  -
يقاع األداء الحركي وتحديد مسافة أداء الميارة -   .تقيد سرعة وا 
  .زيادة مستوى المقاومة في أداء مراحل الحركة -
 .األداء في ظروف غير طبيعية -
 


